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সংশয়ঃ কফুরে লিপ্ত ব্যলিে ব্যাখ্যাে 

ওজেরক উরেক্ষা কো 

শায়খ্ আব্ু কাতাদা আি লফলিলিলি 

মাদখ্ালি-মুেলজয়ারদে একলি মাোত্মক সংশয়ঃ 

“সািাফো মুতালজিা শাসকরদে তাকলফে করেি লি, তাই আল্লাহ’ে আইি 

প্রতযাখ্যািকােীরদেরকও তাকলফে কো যারব্ িা।” 

খ্াওয়ালেজরদে একলি মাোত্মক সংশয়ঃ 

“রকারিা প্রকাে কুফরে আকব্াে পেরিই তাউইলয়ি ব্া ব্যাখ্যাে সুরযাগরক অগ্রাহয 

করে ঢািাও তাকলফে কেরত হরব্।” 

লিেসিঃ 

“ইমামরদে ব্িব্যগুরিাে েযযারিাচিাে মাধ্যরম দুই পেণীে ব্যলিরদে মারে 

োর্যকয স্পষ্ট হয়: 

এক. ঐ সকি ব্যলি, যারদে উরেশয লিি আল্লাহে োসূি সা: এে অিুসেণ কো, 

লকন্তু তাো ের্ লচিরত ভুি করেরি, ফরি সলিক উরেরশয পে ৌঁিরত োরেলি। 

দুই. ঐ সকি ব্যলি, যাো আল্লাহে োসূি সা: এে আলিত আদরশযে লব্রোলধ্তায় 

লিপ্ত। তাে আরদরশে পকাি মূিযায়িই করে িা। তাে আলিত আদশযরক তালিিয 

ও অব্জ্ঞাে দৃলষ্টরত পদরখ্। 

তারদে উরেশযই হি শত্রুতা কো ও মুখ্ লফলেরয় পিওয়া। যখ্ি তারদে পকাি ঘিিা 

ঘরি, তখ্ি এ ব্যাোরে োসূিুল্লাহ সা: এে লক আরদশ আরি, তাে প্রলত সামািযও 

দৃলষ্টোত করে িা। 
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এমি ব্যলিো যলদও ইসিারমে কালিমা- ‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ মুরখ্ ব্রি িা পকি, 

লকন্তু তাো আল্লাহে সৃলষ্টজীরব্ে মরধ্য লিকৃষ্ট কারফে, তাে দ্বীি পর্রক সব্যালধ্ক দূরে 

অব্লিত। 

একােরণই তারদে অরিরক আল্লাহে আইি েলেব্তযিকােী শাসকরদেরক তাকফীে 

িা কোে ব্যাোরে এই প্রমাণ পদয় পয, ইমাম আহমাদ েহ: খ্িীফা মামুি ও 

মু’তালসমরক তাকফীে কেরতি িা, অর্চ তাে মতািুসারে তাো অরিক কুফেী 

কর্া ব্িত। 

পযমি কুেআিরক মাখ্িুক ব্িত, আল্লাহে আসমা ও লসফারতে পক্ষরে 

জাহলময়ারদে মত কর্া ব্িত। 

অর্চ এই দুই দরিে মারে কতই িা োর্যকয!!! 

এক দি সতয পেরত চায়, লকন্তু তারত ভুি করে। লকন্তু পস লিরজে মারে এব্ং 

উম্মারতে মারে িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ ব্ািব্ায়ি কেরত চায়। 

আে আরেক দি ধ্মযলিেরেক্ষতাে োতাকা উরতািি করে এব্ং মরি করে, আইি 

প্রণয়ি ও লব্চারেে পক্ষরে আল্লাহ তা’আিাে পকাি অলধ্কাে পিই। 

এিাড়া আেিাে কারি এই দুই গ্রুরেে মারেও োর্যকযও স্পষ্ট হরয় পগরি, যারদে 

এক গ্রুে হি লযলিক। পযমি ইসমাঈিীয়া, কাোমালতয়া, দােলযয়া এব্ং যাো এ 

যামািায় তারদে সারর্ সাদৃশয পেরখ্ ব্রি: কুেআি হি লব্লভন্ন ঘিিাে ব্ণযিা ব্া 

কুেআি হি উেরদশগ্রন্থ; লব্ধ্াি গ্রন্থ িয় ব্া সালহতযগ্রন্থ; ের্প্রদশযিকােী গ্রন্থ িয়। 

অর্ব্া ব্রি িব্ী সা: এে আরদশ আমারদে উেে আব্শযক িয়; এিা শুধ্ু তাে 

যামািাে জিয আব্শযক লিি। অর্ব্া ব্রি পয, ব্তযমারি আল্লাহে লব্ধ্ারি উেকাে 

হরব্ িা এব্ং সমাজ সংস্কারে এে পকাি মূিয পিই। 
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আে আরেক গ্রুে হি ঐ সকি তাওয়ীিকােীো, যাো যলদও কুফেী কর্া ব্রি, 

লকন্তু তাো তা পকাি আয়াত ব্া হালদরসে তাওয়ীি করে ব্রি। 

তাো োসূিুল্লাহ সা: এে অিুগতযই কেরত চায়, লকন্তু িক্ষযভ্রষ্ট হয়। 

তাই তাো যলদও ের্ভ্রষ্ট, কুফেী কর্া ব্রি, লকন্তু তারদে এরকক জি সদসযরক 

লিলদযষ্টভারব্ তাকফীে কেরত হরি অব্শযই তাে পক্ষরে লব্চালেক মূিিীলতসমূহ 

কাযযকে কেরত হরব্। 

অর্যাৎ পদখ্রত হরব্ পয, সব্ শতযগুরিা োওয়া যায় লক িা এব্ং প্রলতব্ন্ধকগুরিা 

পশষ হরয়রি লক িা। 

তর্ালে এে অর্য আরদ  এিা িয় পয, তাওয়ীিকােীরদেরক কখ্রিা লকিুরতই 

তাকফীে কো যারব্ িা। 

ব্েং কখ্রিা এমি হরত োরে পয, পকাি আরিম, গরব্ষক ব্া মুফলতে দৃলষ্টরত 

একজি ব্যলিে িালিকতা ধ্ো েড়রব্, লকন্তু একই কর্া আরেক জি ব্যলি ব্িা 

সরেও তাে উেে কুফরেে হুকুম আরোে কো হরব্ িা। 

এিা পকাি সাংঘলষযকতা ব্া লব্রোধ্ িয়। যলদও পয এ ব্যাোরে জ্ঞাি োরখ্ িা, তাে 

লিকি এিা লব্রোধ্ ও সাংঘলষযকতাই মরি হরব্। 

– শায়খ্ আব্ু কাতাদা আি লফলিলিলি হালফঃ লিলখ্ত أهل القبلة واملتأولون পর্রক 

গৃহীত । 


